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»من املاضي« صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات »من املاضي« ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما »عتيج الصوف وال جديد البريسم«.

للتواصل مع صفحات من املاضي
وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد االلكتروني

أحمد عبدالرحمن النشمي

الى سوق الغنم مرة ثانية واشتريت بألف 
روبية وسلمتها للوالد ما بني نعاج وخراف 
وباعها الوالد وحصلت على خير كثير األلف 

روبية بستة آالف روبية.
وبفلوس االغنام اشتريت لنجا مع محمد 
طاهر سفينة وشار واذكر من القالليف بفيلكا 
واحد اسمه بالل واآلخر اسمه محمد صالح 
الصفي، صنعنا اللنج عند احلاج سلمان بن 
احمد وطوله ثالثون ذراعا والتكلفة تقريبا 
خمسة آالف روبية واملاكينة بثمانية آالف 
روبية وواصلت العمل بصيد الس���مك في 
الصي���ف الوكر واذا ننتهي نزلنا اللنجات 

واخلياط والقيد مواسم صيد السمك.
اذا انتهى اخلياط ذهبنا للكيد وهو صيد 
الزبيدي وبعده نرجع الى الوكر وهو صيد 
السمك، واذكر من اهل فيلكا جوهر وابراهيم 
رباب ومحمد صقر ومبارك املازن وحمزة 
اليرموك  ابوعيسى حمزة العب  مصطفى 
وبيتهم مجاور لبيتنا، وكذلك ذهبت للغوص 
عندما كنت شابا قبل السمك وكنت تبابا مع 
محمد طهور، وسنة واحدة وذلك عام 1936 

الس���مك باللنج واحلداق أحيانا بالليل أو 
بالنهار حسب البحر سجي أو ثبر )َمد أو 
جزر( وكذلك اذهب الى القيد مثل هذه األيام 
وفي احدى السنوات صدنا زبيدي باآلالف 
ليل ونهار وبعنا سمك الزبيدي في سوق 
الكويت خالل اربعة ايام وكان هذا منتصف 
اخلمسينيات وكنت نوخذة على البحارة 
الذين كانوا معي، وايضا كنت اصطاد امليد 
على الساحل وسمك الصبور، على احلامي 
واذكر احد املواطنني كان عنده حظرة امتألت 
بالسمك اخذ ما يحتاج له واخذنا ما يكفي 
وبعد س���نوات بعت الس���فينة وبعد ذلك 
شاركت محمد طاهر واشترينا لنجا كبيرا 

بعدما حصلت على مبلغ كبيرة.
ويضيف احلاج أحمد النشمي: في احدى 
السنوات اشتريت عددا كبيرا من االغنام من 
سوق الغنم خلف قصر نايف وكنت انقلها 
الى فيلكا وابيع الغنم فيها، مثال اش���تري 
راس اخلروف بعشر روبيات وابيعه باثنتي 
عشرة روبية وكانت االغنام رخيصة وبتلك 
الكيفية حصلت على مبلغ كبير، ثم ذهبت 

وندرس، وقد تركت الدراس���ة ألن الوالد 
حالته بسيطة فكنت أساعده.

العمل

وعن بداية دخول���ه مجال العمل يقول 
ضيفنا: أول عمل كما ذكرت كان مع الوالد 
في رعي األغن���ام وكان عمري لم يتجاوز 
العاشرة، وبعد سنوات حضرت الى الكويت 
واشتغلت مع العمال في رمل الغامن ننقل 
الرمل في الزمبيل الى الدوبة وكنت اسكن في 
بيت خالي والد حسني الطيرة مشجع النادي 
األهلي وأخيه عبدالعزيز خالي اسمه كالي 
حمد وبعد سنوات رجعت الى فيلكا وبدأت 
اش���تغل بصيد السمك أيام الوكر بسفينة 
من نوع الشوعي بالشراع وكنت اذهب الى 
جزيرتي كبر وأم املرادم، حيث كان عددنا 12 
بحارا وأصبحت نوخذة على اجلميع، وقد 
أطلقوا علي اسم »نشمي« للمجهود الذي 
كنت أبذله أثناء العمل وما من رجل يطلب 
مني خدمة أو عمال إال لبيت طلبه وأجنزت 
عمله، فقيل عني »نش���مي« وكنت اصطاد 

فيها مقبرة واملدشت وعند القصر ولكن لم 
يحفرها أحد وعلى القبور شجر.

ويضيف: حتى التنانير اخلاصة للخبز 
واضحة معاملها، وعندما كنت صغيرا كنا 
نلعب القّبة وهي عبارة عن كرة مصنوعة 
من قطع القم���اش كذلك كنت العب الهول 
والتيل���ة، صاده ما ص���اده ونلعب الودع 
نضربه باجلبس ولعبة )نادونا( فريقني، 
كل فريق يتكون من 4 أوالد ويرأس الفريق 
واحد منه���م، فريق يختبئون وآخر يقول 
إحلق وإذا صادهم تتحول اللعبة آلخرين. 
ونصنع كرة من القماش، والوالد اشترى 
لي بشت مزوية واذا نزل عليها املطر تصير 

ثقيلة وهي من نوع البرقة.

مشوار قصير بالتعليم

وعن دخوله مس���ار التعليم واخلروج 
منه بسرعة بعد مشوار قصير يقول احلاج 
احمد النشمي: التحقت مبدرسة مختلطة 
وكانت تدرسنا امرأة اسمها نافعة وأوالد 
وبنات مع بعض ونضع القرآن على قوطي 

يس���تهل ضيفن���ا اليوم احل���اج أحمد 
عبدالرحمن النش���مي حديثه عن ذكريات 

املاضي ببداياته األولى ومولده بالقول:
ولدت في جزيرة فيلكا عام 1923م، وبذلك 
الزمن كان سكان فيلكا عددهم قليال والبيوت 
قليلة ومبنية من الطني وجتاور س���احل 
البحر، أمضيت طفولتي ومرحلة الشباب 
في جزي���رة فيلكا واذكر عندما كنت طفال 
وبعد صالة العش���اء شاهدت لصا إيرانيا 
وأبلغت الوالدة وكان عندها ذهب فوضعته 
في مندي���ل وربطته ورمت���ه في اجلليب 
)اشميالت( واحلرامي سرق التمر والقمح 
من بيت علي حسني ألنه انتبه للوالدة، وفي 
اليوم الثاني نزلت داخل اجلليب وأخرجت 
الذهب وأعطيته للوالدة وكان عمق البئر 
4 أمتار فربطتني الوالدة باحلبل مع أخي 

وأخرجتني.
وجزيرة فيلكا فيها آبار ماء وتوجد بعد 
سعد سعيد وقصر الشيخ عبداهلل السالم 
كان بالس���ابق ملك يوسف املطوع وكذلك 
بيت كبير للش���يخ محمد اجلابر الصباح، 

وفيه بقشة من النخيل.

الوالد وزراعة القمح

ويضيف احلاج أحمد النشمي: كان الوالد 
يزرع القمح ب� »النصيفة« وهي تعني ان 
تكون األرض للغير وهو يزرع وبعد احلصاد 
يحصل على نصف احملصول، كيس قمح 
واحد يعطي عش���رين كيس قمح، وقدميا 
نقول امَلن الواحد يعطي عش���رين )َمن(، 
امَلن الواحد 75 كيلوغراما، والزراعة كانت 
على املطر، حيث كان يتم نثر البذور أول 
نزوله وبعد السرايات وعند احلصاد يتم 
قص الس���نابل والدوس بواسطة احلمير، 
وفيلكا فيها زراعة اجلزر والرويد والطماط 
وجميع اخلضار الورقية والطروح والرقي، 
وكان أهل فيلكا يصدرون املنتجات الى سوق 
الكويت والدالل يقال له ابن ربيعان واجلسار 
أما »العيش« فبحاجة ملياه كثيرة ولذلك ال 
ُيزرع، وقرب قصر الشيخ عبداهلل السالم 
مكان ُيقال له املمزر، فالسكان ميزرون املاء 
منه يعني يأخذون، وكذلك ماء احللو في 
منطقة اسمها جريان وقرب قصر الشيخ 

محمد اجلابر طوال العام.
وكان املاء ينبع من األرض وفي أرض أم 
الدخان أيضا ماء عذب وكذلك يوجد املاء في 
القرينية واآلبار غير عميقة وكان بعضها 

يجف وينشف في الصيف.
ويكمل ضيفنا ع���ن جزيرة فيلكا: كان 
فيها مقابر قدمية لسنوات الهجرات والذين 
مروا وسكنوا فيلكا في القرينية وسعيدة 

واذكر الطواش الذي كان يشتري القماش 
»اللؤلؤ« واحصل منه على روبية واحدة 

وبعد ذلك ركبت الغوص سيبا.

سفن السفر الشراعية

يسترسل ضيفنا احلاج احمد النشمي في 
احلديث عن نشاطاته وذكرياته ليصل الى 
اسفاره وركوبه البحر فيقول: اول سفرة 
بحار مع النوخذة احمد طاهر من اهل فيلكا 
وهم اول من اقتنى سفينة سفر في فيلكا 
فركبت بحارا وعملوا لهم نقعة وهي اول 
نقعة في فيلكا، عائلة طاهر كانوا ميلكون 
سفينتني االولى كانت البوم »موافج« وقد 
اش���تروه بأربعة آالف روبية وفيه جميع 
مس���تلزمات السفن الش���راعية، والثانية 
»مسليني« وهي سفينة سفر والنوخذة فيها 
احمد طاهر والبوم »موافج« كان النوخذة 
فيه محمد فرج وال���د النوخذة علي فرج، 
وكذلك حس���ني جناع، ايضا صار نوخذة 

في »موافج«.
ويزيد: ركبت »سكوني« مع احمد طاهر 
في السفينة مس���ليني وكان عددنا ثالثة 
سكونية وقد تعلمت على الديرة مستديرة 
الشكل وكان خالي ناصر حسني »سكوني« 
وهو الذي علمني ومما اذكر ان اول سفرة 
خرجنا من فيلكا الى البصرة وحملنا التمور 
ومنها خرجنا الى البحر باجتاه الهند وكانت 
احلمولة ألفي طن متر ثم وصلنا خورميان 
ونزلنا التمور كلها واذكر كنا محملني ذهبا 
واخفيناه بالدقل، واستطعنا تنزيل الذهب 
واعطيناه للهنود الذي���ن حضروا بالليل 
واعطونا ورقة وكان النوخذة وضع الذهب 
في زبيل وتسلمنا منهم املبلغ مقابل الذهب، 
واذكر انه في احدى الس���نوات ان الهنود 
بعدما تسلموا الذهب سرقوه ولم يعطوه 
للتاجر وبعد فترة مسكوهم وحضر ضابط 
شرطة ومعه مجموعة من رجال الشرطة 
والقوا القبض على جميع البحارة وانزلونا 
من السفينة وضربني الضابط كفني على 
وجهي ولم اعترف وضربوا البحارة بعد 
ذلك ولم يعترفوا وحبسونا بالسجن ملدة 
ثالثة شهور وبعد ذلك اطلقوا سراحنا، اما 
في السفرة الثانية فكان النوخذة احمد طاهر 
وفي كراتشي القت ش���رطة الهند القبض 
علينا وكنا محملني بأقمشة جيت واخذونا 
نحن اربعة بحارة ابويوس���ف العسيري 
وابراهيم عبداهلل وعلي عبدالرسول وانا 
الرابع وكنت »س���كوني« لتلك الس���فينة 
واخذونا الى الس���جن في كراتشي وكانوا 
يعطوننا الريوق خبزا ناشفا وماء وربطوا 

احلاج أحمد النشمي يعرض على الزميل منصور الهاجري إحدى الوثائق احلاج أحمد النشمي في إحدى املناسبات

عمل الوالد
عن عمل والده ورحلت����ه مع الكفاح يقول احلاج أحمد 
النشمي: الوالد في بداية حياته كان يزرع في أراضي الغير 
باملناصفة وبعد ذل����ك كان يعمل في الطني، وفي الغوص 
يذهب مع سفن الغوص مع يعقوب العجم ومحمد كشعي 
وكان يذهب الى الغوص مع النوخذة محمد طاهر والوالد 
حصل على حصب����اة وباعها ب� 800 روبية وكان عمري 8 
س����نوات بعد ذلك الوالد صار يرعى غنم األهالي )شاوي( 
وعندما كنت صغيرا اذهب معه للرعي في املناطق البرية 
من فيلكا وخاصة في الش����تاء وكان يرعى 400 رأس غنم 
وكنت صغيرا اذهب معه ألن����ي وحيد والدي وكان عنده 
حمار يحمل عليه األكل واملاء وأما الكالب ال تعيش في فيلكا 
والسبب ان الكلب يستلغث،، ويصير مسعور فيقتل، فلذلك 
نقول ان فيلكا ال يعيش فيها الكلب وال توجد ذئاب وفيها 
السحالي والورر ومسعود الشعيب متخصص في قتل الكالب 
ويركض خلف الكلب حتى يتعب وهو ال يتعب وكان بناء 
ويحصل على نصف روبية وكنت أساعده، واذكر ان الوالد 
كان يذهب للغوص مع محمد طاهر وهو سيب، وقد أصيب 
الوالد مبرض في عينيه، ومما اذكر ان خالتي كان مهرها 5 

اوقيات سكر عندما تزوجها ابراهيم احلمدان.

البقية ص13

ولد بجزيرة فيلكا بحي الوسط وكان عدد سكان الجزيرة قلياًل وفيها مائتا بيت

أحمد النشمي: ركبت البحر نوخذة وسيبًا وسكونيًا وتبابًا 
ورعيت وتاجرت باألغنام وزرعت القمح بـ »النصيفة«

احلاج أحمد النشمي مع ابنتيه

دخل الحرامية بيتنا وأخذت الذهب الشـميالت ورميتها بالجليب تعلمت في مدرسة مختلطة وشاهدت آثار مقبرة قديمة في فيلكا 

أشرفت على بناء خمسة آالف مستشفى وأربعة آالف مسجد وعشرين ألف بئر ماء في بنغالديش

ولد ضيف اليوم احلاج أحمد عبدالرحمن النشـمي في جزيرة فيلكا في نهاية 
الربع األول من القرن العشرين حيث كان مولده حتديدا في العام 1923 وبذلك 
كان شاهدا على الفترة املتبقية من القرن الـ 20، فيحكي لنا ذكرياته في 
مرحلة ما قبل النفط وكيف اقتحم مجاالت عدة لتأمني الرزق وكيف كانت 

احلياة في ذلك الزمن اجلميل.
يكلمنا احلاج احمد النشـمي عـن جزيرة فيلكا وما بهـا من آثار وآبار 
ودراسته في مدرسة مختلطة ثم تركه للتعليم بسرعة لينضم إلى الوالد 
في رعي األغنام وعمره لم يتجاوز العشرة أعوام، وانتقاله بعد ذلك إلى الكويت 
للعمل في نقل الرمل لعدة سـنوات ثم العودة إلى فيلكا ليبدأ العمل في صيد السمك أيام 
الوكر بسـفينة شراعية من نوع الشـوعي حيث كان نوخذة على 11 بحارا يحكي لنا وملاذا 
أطلق عليه اسم »النشمي« وكيف كان يصطاد السمك باللنج ليال ونهارا وكيف اصطاد كميات 

ضخمة من الزبيدي استغرق بيعها أربعة أيام في سوق الكويت.
يتطرق ايضا ضيفنا في حديثه إلى عمله مع الوالد في زراعة القمح بـ »النصيفة« والتجارة في األغنام 
وكيف جنى من ذلك أرباحا جيدة مكنته من شـراء لنج، ولركوبه البحر حيث عمل سـيبا وسكوني 
ونوخـذة علـى سفـن مختلفة ألغراض الصيد والغوص والتجارة حيث كانت له سفرات إلى الهند 
لنقل التمـر والذهـب ويسرد لنا مواقف شيقة حدثت له في تلك الرحالت وكيف مت سجنه مرتني 
واسـتيالء الهنود على الذهب وعدم تسـليمه ألصحابه من التجار، وكيـف رجع بعد ذلك إلى صيد 

السمك. 
كما يذكر لنا احلاج أحمد النشمي كيف استمر في ركوب البحر أثناء عمله باملطافئ إلطفاء احلرائق 
باملراكب ويحكي لنا موقفا عن ركوبه لنج بعض النسـاء لصيد السمك وملاذا قرر إلغاء هذه الرحلة 
والى ما  صارت األمور في النهاية. كل هذا وغيره في حديث شـيق عن املاضي والذكريات اجلميلة 

والبحر والتجارة والصيد نتابعه من خالل هذا اللقاء، فإلى التفاصيل:

)أحمد باكير(احلاج أحمد النشمي متحدثا للزميل منصور الهاجري 
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قد تزوج ثانية، فقالت امهم: ابوكم سيتزوج 
علي وانتم ما تدرون، فقالت: اذا تزوج وعنده 

ولد يصير سائق واذا بنت خادمة.
وبعد وف���اة الزوجة االولى قلت لالوالد 
يوم اجلمعة احضروا جميعكم والبنات وبعد 
الغداء اخبرتهم بالزواج وقدمت البطاقات 
املدنية لهم وجواز الزوجة وساعدني اوالدي 
وشجعوني ولم يغضبوا وهذا البيت اعطيته 

لولدي.
وعندي اربع عمارات في بنغالديش واحدة 
باسمي والثانية باسم الزوجة الكشميرية 
وعمارة باس���م البنت االولى وعمارة باسم 
البنت الثانية وسكنا في دور واحد واجرنا 
العمارات للن���اس وحاليا تعيش هناك مع 

بنتيها واسافر لهن.

األعمال الخيرية

يحرص ضيفنا دوما على العمل الصالح 
واالحسان الى اآلخرين وفي ذلك يقول: لم 
اترك الصالة في املسجد مع اجلماعة جميع 
الفروض ويوما من االيام بعد الصالة خرجت 
من املسجد وشاهدت رجال بنغاليا جالسا 
وامامه قطعة قماش يطلب املساعدة فخرجت 
ثم رجعت له وسألته ماذا تفعل فقال اريد ان 
اجمع مبلغا من املال حتى اكمل بناء مسجد 
في بلدي اخذته معي الى البيت واتفقت معه 
عل���ى ان نذهب الى بنغالديش وكان يعمل 
س���ائقا في احدى الوزارات، واثناء العطلة 
س���افرت معه الى هناك وبنيت اول مسجد 
باسم امي ووالدي والتكلفة خمسة آالف دينار 
واستمررت في العمل منذ ثالثة وثالثني سنة 
بنيت خمسة آالف مس���جد وعشرين الف 
بئر ماء من مساعدات املواطنني وكل مسجد 
ابني له دكاكني لاليجار واربعة آالف مدرسة 
واشرفت على زواج خمس وثالثني بنتا يتيمة 
ودفعت عنهن املهر، وسأسافر لالشراف على 
مسجدين ومدرسة حتت االنشاء في القرى 

والضواحي تكلف ثمانية آالف دينار.
واذك���ر في احدى امل���رات حضر عندي 
شخص وقال عائلته بحاجة للمساعدة فقلت 
اشوف فوجدت كل واحد عنده سيارة فرفضت 
مساعدتهم وقد عرضت علي سيدة كويتية 
بنايات وقف الشرف عليها فرفضت وكذلك 
مواطن اعطاني بنايات وقف لالشراف عليها 
فرفضت، وبودي ان اقدم نصيحة للشباب 
بأن يترك التدخني واحملافظة على الصالة 
وعدم التش���فيط بالسيارات وان يساعدوا 
احلكومة وان يقفوا خلف صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح األحمد ليكونوا سدا 
منيعا بوج���ه العدو، ابناء الكويت صونوا 

وطنكم واحفظوا الوحدة الوطنية.

مع مجموعة النساء استمررت الكثر من مرة 
وكنت بذلك الوقت اسكن في كيفان.

الزواج والحالة االجتماعية

وعن زواجه يقول ضيفنا: تزوجت بنت 
جمعة اخلش���تي من اهل فيلكا بنت خالي 
خطبته���ا لي ودفعت له���ا ثمامنائة روبية 
وليلة الزواج طبخن���ا وجهزنا املكان بكل 
ش���يء وفرقة يوسف ش���عيب احيت حفل 
الزواج وليلة الزواج شاركت بضرب الطبل 
واقمنا املكسار في بيت خالي وليلة العرس 
وضعوا احلناء بقدمي ويوم الزفاف قدموا 

الريوق بالليط وزبيدي وليس بيضا.
ورزقني اهلل باالوالد محمد وهو متقاعد 
من الطيران ويوسف مدرس وجنيب بالنفط 
وعيسى باملطافئ وعبداهلل في البرج وحامد 
عسكري وخمس بنات ومن الزوجة الثانية 
بنتان وهي كشميرية تزوجتها دون ان اخبر 

احدا.
واذكر في اح���د االيام كنا نتناول طعام 
الغداء فقالت احدى البنات: تعرف ان جارنا 

األمير الوالد املرحوم الشيخ سعد العبداهلل 
وكنت اذهب لصيد السمك.

كما ركبت أيضا نوخذة في لنج كبير مع 
مجموعة من النساء وضربنا هواء شديد 
فقررت الع���ودة وكنت متجها الى القوعة 
وزاد الهوا الك���وس فحولت وجهة اللنج 
فقالت رئيس���ة املجموعة »غيرت املسار« 
وزعلت فحولت مرة ثانية حتى وصلت الى 
القوعة وصدنا سمكا كثيرا ورجعنا املسيان 
قبل صالة املغرب واملسافة 3 ساعات من 
الكويت حتى القوعة ببحر إيران وانزلتهم 
في ميناء الكويت وأعطتني رئيسة املجموعة 

900 دينار.
وكذل���ك ركب���ت نوخذة ف���ي لنج أحد 
املسؤولني وكنت في املطافئ وأحد املسؤولني 
زعل وقال ملاذا لم تخبرني بأنك ذاهب الى 
احلداق وحصلت مش���اجرة مع املسؤول 

وتركت املطافئ.
ويضيف احلاج احمد النشمي: بعد ذلك 
استمررت في العمل في البحر ولم يحصل اي 
شيء ولكن العمل نوخذة في سفن احلداق 

اخرج معه للصيد سنيار.

العمل بالمطافئ

يستطرد ضيفنا احلاج أحمد النشمي في 
حديثه عن ركوبه البحر حتى اثناء عمله 
باملطافئ فيقول: ترك���ت البحر والتحقت 
باملطافئ وعين���ت نوخذة في أحد لنجات 
اإلطفاء في الش���ويخ، وس���ليمان القصار 
مسؤول الزوارق في الشويخ بعدما سكنت 
مدينة الكويت واذكر ان أحد املراكب احترق 
فخرجت له مع اإلطفائيني واشتغلنا عليه 
وأخمدنا النيران بعد فترة طويلة من الزمن 
وكان مدير املطافئ أحمد العبدالرزاق، وكنت 
في اللنج »مجاوب« ومعي عبداهلل النكاز 
وكان ضابط اللنج، وكنت اخرج احلداق مع 
الشيوخ في اليخت، واذكر اني ركبت في 
يخت الشيخ مشعل األحمد وكنت النوخذة 
وذهبن���ا الى البحر ومعن���ا مجموعة من 
املواطنني وذهبنا الى حدود إيران على قوعة 
فيها س���مك كثير وصدنا الشعم والهامور 
والنقرور. وبعد ذلك عينت نوخذة في يخت 

الذه���ب للتجار وحصلت على 900 روبية 
في تلك السفرة وبعد تلك السفرة ركبت مع 
النوخذة عبدالعزيز الفرح والسفينة ركبت 
معه س���كوني وسافرنا الى الهند ورجعنا 
ومعي سكوني أحمد حجي محمد والثالث 
يوسف علي وصلنا كبر على عيوق والناقة، 
فصعدت السفينة على الرمل، ولم يحصل 
شيء أكملنا السفر ودخلنا الكويت وكان 
معنا ذهب من الهند، وكنا إذا ارتفع سعر 
الذهب في الهند نحمل الذهب الى هناك وإذا 
نزل السعر نعيده الى الكويت، واذكر انه في 
احدى السنوات كنا في بحر فيلكا وحضر 
عندنا احد النواخذة بس���فينته الصغيرة 
وسلم للنوخذة كمية من الذهب وخرجنا 
من فيلكا ووصلنا الى مومباي وس���لمناه 

للتاجر.

الرجوع الى الصيد

عبدالعزيز الفرح آخر نوخذة ركبت معه 
ورجعت الى صيد الس���مك، واشتريت لي 
لنجا وخال���ي ناصر كان عنده لنج وكنت 

ارجلنا بالسلسلة وحطوا براشيم وعلقوها 
بالسلسلة لكي يعرفوا حركاتنا وضربونا 
وبعد ذلك حولونا الى احملكمة وربطوا ايدينا 
باحلبل واطفال ميش���ون خلفنا يصفقون 
ويغنون: »عرب جول« والتي تعني »عرب 
حرامية« والنوخ���ذة خصص لنا محاميا 
ودفع مبلغا من املال فاطلقوا سراحنا وعدنا 
الى الس���فينة وتلك هي املرة الثانية التي 

اتعرض فيها للسجن في الهند.
وعن البحارة الذين رافقوه في تلك الرحلة 
يقول النشمي: اذكر في تلك الرحلة املجدمي 
العود عبدالرزاق ادريس واملجدمي الصغير 
عبدالرحمن مال احمد ومن البحارة عبدالستار 
وجرمن ومسعود ويعقوب وحجي محمد 
وعددنا ثمانية عشر بحارا والطباح محمد 
جابر ومحمد كركوه واذكر عيس���ى ايضا 

طباح بالتناوب كل سفرة واحد.

مشاجرة قوية

وعن أحد املواقف التي حدثت أثناء السفر 
بالسفن الشراعية يقول ضيفنا: في احدى 
السنوات حملنا ذهبا من كراتشي الى الكويت 
وقبل الس���فر حصلت مشاجرة قوية بني 
النوخذة أحمد طاهر وأح���د البحارة مما 
جعل النوخذة يحلف انه لن يس���افر في 
ذلك اليوم إذا كان ذلك البحار في السفينة، 
فتدخل البحارة لإلصالح فيما بينهما لكن 
كل واحد كان متمسكا برأيه، وأصر النوخذة 
أحمد طاهر واستأجر له دكانا في قوه واذا 
نزل البحار من املمكن ان يبلغ الس���لطات 
الهندية فيتم القب���ض علينا جميعا لذلك 
آثر النوخذة ان يبق���ى البحار وهو ينزل 

من السفينة.
وكان معنا محم���د طاهر والوالد احمد 
فأصب���ح هو النوخذة وس���افرنا من قوه 
محمل���ني بذهب وخش���ب وهيل وش���اي 
وكشمش، 5 أيام كنا في الغّبة ال هواء وال 
رياح توقفت السفينة والشرع معلقة على 
الدفلني بعدما عزم الهواء حتركت السفينة 
اليوم التاسع صاح النوخذة واملجدمي العود 
نزل ش���رع »َهْرَيه« بوميه وعود والقلمي 
وخفنا ان ينكسر فرمينا اخلشب بالبحر 
وبعد يوم طاح الهواء والتقينا مع سفينة 
نوع البغلة وسألناهم قالوا انتم على مصيرة 
لكن اتبعونا وصلنا احلد واستدار الهواء 
كوس وبعد 6 أيام وصلنا الى الكويت عند 
رأس األرض، أما النوخذة أحمد طاهر فبقي 

في الهند ورجع مع سفينة ثانية.
ويكمل ضيفنا: في هذه الرحلة أوصلنا 

رعي وجتارة األغنام إحدى املهن التي عمل بها احلاج أحمد النشمي

مع ابنه حامد بطاقة هوية اإلطفاء

..كنت أزرع القمح بـ»النصيفة«سفينة شراعية قدمية

سفن الغوص في الكويت قدميا
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أول سفرة لي كانت للهند عن طريق البصرة لنقل 2000 طن من التمر
في إحدى السـفرات سـرق الهنود بضاعتنا من الذهب ولـم يوصلوها إلى التاجر فقبضت علينا الشـرطة وضربني الضابـط كفين على وجهي
سـجنت ثالثـة شـهـور بالهنــد مــع مجموعــة مــن البحـارة وربطـوا أرجلنـا بالسالسـل كـي يعرفـوا حركاتنـا

عملت نوخذة في يختي الشيخ سعد العبداهلل والشيخ مشعل األحمد

تاجرت في األغنام عن طريق نقلها من سـوق الغنم إلى فيلكا وجنيت أرباحاً ضخمة فاشـتريت »لنج «

يس���تذكر ضيفنا احل���اج أحمد 
النشمي أحد املواقف الطريفة فيقول: 
الشيخ جابر الصباح والد الشيخ محمد 
اجلابر الصباح كان يس���كن جزيرة 
فيلكا، وكان عندهم أطفال )أوالد( وأراد 
طهارة أوالدهم )اخلتان(، وفي ذلك 
اليوم كنت موجودا مع األوالد وقالت 

جدتهم من يريد من األطفال ان يخنت 
ويطّهر فأخذوني معهم وطهروني، 
وذهبت الى البيت رافعا دشداشتي 
وقلت للوالدة »طهروني« واعطوني 
10 روبيات واذك���ر ابراهيم الكردي 
وكان هو الذي يخنت األوالد في فيلكا 

وكان أيضا حالق.

ليلة الختان


